
 

Com o objetivo de disseminar a informação jurídica encaminhamos, abaixo, os Atos Oficiais do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indexados pela equipe da Biblioteca do TJ/EMERJ e publicados no dia 
24 de maio de 2018, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 

Conheça outros Atos do PJERJ; Provimentos, Resoluções etc. que estão disponibilizados no site do 
Tribunal de Justiça; www.tjrj.jus.br, em Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ. 

Os Boletins do Serviço de Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na página 

da Biblioteca no endereço eletrônico: www.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do 

PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO NORMATIVO TJ 8/2018 24/05 

Dispõe sobre o Serviço de Informação ao Cidadão, do 

Acesso as Informações do Poder Judiciário do Estado do 

Rio de Janeiro e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 169, p. 2. 

AVISO TJ 36/2018 24/05 

Avisa aos magistrados com competência criminal, 

família, violência doméstica e familiar e respectivos 

chefes de serventia que o prazo para efetuar a 

validação dos mandados de prisão para inserção na 

base de dados do BNMP 2.0 foi prorrogado para o dia 

que menciona. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 169, p. 2. 

CONVITE TJ 1/2018 24/05 

Convida os Magistrados interessados, para 

participarem das palestras ministradas pela DGJUR 

"Administrando o Cartório com Relatórios Gerenciais", 

nos dias e locais abaixo mencionados. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 169, p. 13. 

CONVOCAÇÃO CGJ 6/2018 24/05 

Convoca os Comissários de Justiça da Infância, da 

Juventude e do Idoso para o evento em comemoração 

ao Dia do Comissário, a se realizar no dia, horário e 

local que menciona.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 169, p. 13. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210225&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210201&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209892&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210088&integra=1


EDITAL EMERJ SN1/2018 24/05 

Edital de concurso público para seleção e ingresso no 

Curso de Especialização em Direito Público e Privado 

-  2º Semestre - 2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 169, p. 12. 

 

 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
 

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208153&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

